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A Mecseki Szénbányák mélyműveléses üzemeinek területén a nyilvántartot t 
gázdinamikai jelenségek száma jóval meghaladja a félezret. Túlnyomó több
ségük Pécsett, alárendelt mennyiségben — bár súlyában éppen olyan jelentő
ségű — a komlói területen történt. 

A termeléscentrikusság megtartása mellett, az élet és vagyonbiztonság figye
lembevételével, a Mecseki Szénbányák földtani szervezete tevékenységének jó 
részét a gázkitörések megelőzésével s a biztonságos bányaműveléssel kapcsola
tos gyakorlati földtani kutató munka képezi. 

A kőszéntelepeket magába foglaló alsóliász rétegsor vastagsága változó. Kom
lóról Pécs felé haladva fokozatosan vastagodik. Komlón átlagosan 300 m, Sza
bolcs és Széchenyi aknák területén már a 900 m-t is eléri. Átlagos mélységben 
a telepek csapáshossza 18 — 20 km. 

A művelhető telepek száma Komló területén átlagosan 9 db, mintegy 24 m 
összvastagságban, a pécsi üzemekben 15 db telepet művelünk, 28 m művelhető 
összvastagságban. A telepek Komlón ritkábbak, de vastagabbak, Pécsett vé
konyabbak, de sűrűbben fordulnak elő. 

A hét termelő üzemből 6 db mélyműveléses, ebből 5 db gázkitörésveszélyes. 
A bányászat mélyülésével a gázkitöréses munkahelyek száma fokozatosan nő. 
Számuk 1976-ban havonta átlagosan 14—26 db volt, 1977. január-február 
hónapjában 12, ill. 27 db. Az egyes munkahelyek gázkitöréses vagy gázkitörés
veszélyes voltának megítélésére előírások vannak. 

A váratlan gázkitörés megelőzése és a biztonságos termelés érdekében a 
mecseki szénbányászat földtani szervezetének feladata a régi, klasszikus érte
lemben vett földtani munka kereteit többszörösen túlnőtte. 

A felvételező, elemző és értékelő földtani munkákat 
a) a, hagyományos értelemben vet t bányabeli földtani tevékenységre, 
b) illetve a fenti tevékenységet kiegészítő, pontosító geofizikai munkákra bont

hatjuk fel. 
— E két tevékenység annyira kiegészíti egymást, hogy egyik a másik nél

kül szinte el sem képzelhető. 
a a) A Mecseki Szénbányák üzemeiben elengedhetetlen feltétel a frissen megé

pítet t bányatérségek folyamatos geológiai felvétele, naprakész dokumen
tálása. A gázkitöréses munkahelyeket legalább 5 m-ként — azaz folyama
tosan — szelvényezni kell. 

ab) A gázkitörésveszélyes és gázkitörésgyanus elővájási munkahely megindí
tása előtt a vágat első 10 m-es szakaszában földtani szelvényt kell készíteni, 
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a földtani, bányaművelési ismeretek alapján várható vetőket, földtani za
vartságot stb. fel kell tüntetni . 

A tényleges helyzetnek megfelelő földtani szelvényt — az észlelt adatok alap
ján — az előzetes földtani szelvény alatt, azzal azonos méretarányban, folya
matosan vezetni kell. 

H a a vágat 100 m-nél hosszabb, a következő 100 m-re az előzetes földtani 
szelvényt és a technológiai előírásokat az első szakasz 80. méterének elérése 
után el kell készíteni és az esetleg módosult technológiai előírásokat a munka
hely 85. méterétől alkalmazni kell. Ha a vágat (vágatszakasz) 100 m-nél rövi
debb, a földtani szelvényt a tervezett vágathosszat 20 m-rel meghaladó sza
kaszra kell elkészíteni. 

A bányaüzemi földtani szolgálat köteles a technológiai előírásban rögzített 
feladatait ellátni, az észlelt adatokról nyilvántartást vezetni és azokat folya
matosan elemezni, értékelni. 

A folyamatos értékelés (elemzés) alapján az üzem felelős műszaki vezetőjét 
rendszeresen tájékoztatni kell, aki a szükséges intézkedéseket — technológiai 
előírások szigorítása, védekezési eljárások alkalmazása, vonatkozó előírások 
stb., — időben köteles megtenni. 

Hatóságilag kötelezettek vagyunk fenti rendelet betartására, változatlan 
létszám mellett, ez nagy többletmegterhelést jelent. 

а с) Az előző két pont feltételeinek biztosítása, illetve megvalósítása érdekében 
szükséges — az egyre fokozódó igények figyelembevétele mellett —- a 
bányabeli kutatások elvégzése. Ezek egy részét vágatok kihajtásával, 
illetve ezek segítségével végezzük el. Éves szinten mintegy 40 km 
összvágatot hajtunk ki, amelyeknek földtani szelvényezése és értékelése 
kötelező. 

Az elmúlt 10 esztendőben a kutató és biztonságtechnikai fúrások aránya 
83%-ról 58%-ra esett vissza. A bányászat fokozatos mélyülésével — a mai 
technológiai ismeretek alapján — ez az arány tovább torzul, bár abszolút mér
tékben a kutatófúrások mennyisége is emelkedik. A fúrások rétegsorainak fel
dolgozása, s az egységes földtani helyzetképbe való beillesztése, a geofizikai 
paraméterekkel való korrelalása nagy munka. A fúrások nagymérvű emelkedé
sét, a biztonságtechnikai és kutatófúrásokat egyaránt figyelembe véve, a fejtési 
koncentrációk hatékonyságának emelkedése is indokolja. 

ad) Igen fontos földtani prevenciós munka, az ún. védőtelepes művelések 
terén, az alá és fölé fejtések tervezésével kapcsolatos földtani értékelés. 
A gázkitörésveszélyes telepek kigázologtatásához szükséges feltételek 
megteremtése, megbízható és pontos telepazonosítás nélkül egy soktelepes 
szénmedencében el sem képzelhető. (Ez az ásványvagyonvédelem szem
pontjából is elengedhetetlenül fontos !) 

b a) Bányageofizikai munkák : A bányabeli fúrásos kutatások pontosabbá és 
megbízhatóbbá tételét szolgálja a fúrt lyukak radioaktív szelvényezése. 
A Mecseki Szénbányák a BKI-vel közösen kikísérletezett eredménye alap
ján 4 év óta rendszeres karotázsmérés folyik. A gázkitörésveszély elhárí
tására vonatkozó rendelkezés, a fúrt lyukak karotázsmérését nem teszi 
kötelezővé. Ennek ellenére a fejtési talpfúrásokat nem számítva, a kuta
tófúrások mintegy 30%-át mérjük, évente átlagosan 8 —10 e. fm. mennyi
ségben. Eredményeink az egyes kőzetrétegek határainak szétválasztását 
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megbízhatóbbá teszik. Teljesszelvényű fúrások kiértékelésénél a karotázs 
nélkülözhetetlen. 

Eddig csak teljes szelvénnyel fúrtunk. A fúrások által szolgáltatott adatok sok 
étben nem érik el a kívánt szintet. A vetők, vízhozzáfolyások menti mellék

kőzetek duzzadása, a kőszéntelepek omlásra hajlamos volta, a gázdinamikai 
jelenségek mind nehezítik fúrásos tevékenységünket. A mecseki kőszénme
dencében a fúrási kutatási igény és lehetőség között nagyságrendi eltérés van. 
A kívánt ismeretességi fokot az igényelt pontosság, és a földtani felépítés 
szabja meg. A kutatási munkahelyek hiánya helytelen eltolódáshoz vezethet. 
Megfelelő kutatási modell kialakításával meg kell teremtenünk annak felté
teleit, illetve lehetőségét, hogy ennek előnyös voltát igazolni lehessen. Megva
lósítása megfelelő bányatérségek kialakításától és gépek beszerzésétől függ, 
amelyhez személyi, tárgyi és anyagi feltételek kellenek. Javulást — első lépés
ben — a magfúrások nagyobb arányú elterjesztése jelentene. A kísérleti, folya
matos magfúrásokat, 1977-ben megkezdtük. Elterjesztésére csak akkor kerül
het sor. H a már megfelelő üzemi gyakorlattal rendelkezünk. 

A kutatási munka megjavítására vonatkozó további elképzeléseinknél döntő 
jelentőséget tulajdonítunk a geofizikai módszerek szélesebb körű alkalmazásá
nak. 

Elsősorban a karotázsmérések növelése, valamint a szeizmikus mérési mód
szer alkalmazása Ígérkezik hasznosnak. 

A) Karotázsmérés 

Geofizikai csoportunk kutató munkájának eredményeként bányaüzemeink 
üzemszerűen alkalmaznak radioaktív karotázsméréseket. Vállalati szinten éven
te a földtani kutatások 10%-át szelvényezzük: 

A mérések hatékonyságának növelése érdekében támasztot t jövőbeni igé
nyeink a következők: 
— A rétegsorok ± 3 cm pontosságú megállapítása, különös tekintettel az 

ÁBBSZ X I I . fejezet által kritikusnak ítélt 0,2 m-nél vastagabb kőszénré
tegekre. 

— A kőszéntelepek minőségének fúrólyukakban történő meghatározása illetve 
műrevalóságának megítélése. 

— A meddőkőzetek felismerésének és szétválasztásának további pontosítása. 
— A mérőműszerek hitelesítése, kiemelten kezelve az 50%-os hamutar ta lmú 

szénhez tartozó szórt sugárzásintenzitás meghatározását (ABBSZ. X I I . 
fejezet). 

— Eúrások térbeli helyzetének (szimut és ferdeség) meghatározása: (MUL
T I P L E SHOT DT. t ip. ferdeségmérő műszerrel). A kísérleti mérések nagy 
azimut és elhajlásbeli változásokat mutat tak . Ezek figyelmen kívül hagyása 
félrevezető eredményeket ad. 

— Gyors kiértékelési lehetőség biztosítása (matematikai programmal való 
értékelés, automatikus felrajzolás). 

— A fúrórudazatba épített speciális (elsősorban vezeték nélküli jeltovábbítás 
rendszerű) szondák kifejlesztése. 

— A mérési idő rövidítése a feltáró munkák holtidejének csökkentésére. 
— Különböző lyukátmérők (40 mm-től 115 mm-ig) hatásának tisztítására, a 

lyukátmérő mérése. 
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— Fúrólyukakba szorult sugárforrás és szonda mentésére alkalmas szerszám 
készítése. 

— A Mecseki Szénbányák földtani célzatú fúrásainak maximális karotálása. 
A bányakarotázs használatának igénye nemcsak a Mecseki Szénbányáknál 

jelentős, hanem KGST szinten is. A NIM Fejlesztési Főosztálya szervezésében 
együttműködés jött létre a Magyar Szénbányászati Tröszt és a Szovjet Szén
bányászati Geológiai Egyesülés (VGO „Szojuzuglegológija") és más szovjet 
bányageológiával foglalkozó intézetek között. Célja: a sújtólégbiztos bánya
karotázs és bányaszeizmikus berendezések kifejlesztése. 

B) Szeizmikus mérések 

A nagyfrekvenciás szeizmikus műszerek segítségével olyan adatokat szolgál
ta tnak, amelyek a feltárások és művelések programozásához felhasználhatók. 
A magyar—szovjet együttműködés a sújtólégbiztos, nagy felbontóképességű 
szeizmikus műszer kifejlesztését is célozza. 


